Dubbele 2,5 inch naar 3,5 inch HDD-steun voor SATA harde schijven - 2,5 inch naar 3,5
inch steun met 2 schijven voor montagebay
Productcode: BRACKET25X2

Met de BRACKET25X2-montagebeugelset voor een dubbele harde schijf kunt u twee 2,5" SATA harde
schijven (HDD) of solid-state drives (SSD) installeren in één enkele 3,5" montagebay -- dit stelt u in
staat de prestaties van uw desktopcomputer te verhogen door het toevoegen van de snelheid van een
2,5" SSD.
Maximaliseer de interne montageruimte van uw computer door het installeren van twee 2,5" harde
schijven in dezelfde 3,5" bay. De beugel kan worden gebruikt met SATA harde schijven en solid-state
drives
De harde-schijfmontagekit bevat alle benodigde gegevens- en voedingskabels voor beide
SATA-schijven, voor een probleemloze installatie. En de beugel kan ook IDE-schijven ondersteunen als
de beugel wordt gebruikt met onze 2,5" naar 3,5" IDE harde-schijfkabeladapter (IDE4044).
De BRACKET25X2 heeft een stevige stalen constructie en wordt gedekt door StarTech.com's
levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Voeg de prestatie van 2,5 inch solid-state drives aan uw desktopcomputer toe
• Installeer maximaal twee 2,5" SATA harde schijven in een ongebruikte 3,5" bay in een
desktopchassis

• Geef ongebruikte harde schijven van uw laptop een nieuw doel door ze met uw desktopcomputer te
laten werken
• Migreer data van een 2,5" laptopstation naar uw desktopcomputer

Eigenschappen
• Monteer maximaal twee 2,5 inch schijven in één 3,5 inch bay
• Inclusief SATA-gegevens- en voedingskabel
• Massief stalen uitvoering
• Verticale en horizontale schijfmontagegaten

Hardware
Garantiebeleid

Lifetime

Interface

SATA

Type behuizing

Staal

Lengte product

4.6 in [11.6 cm]

Breedte product

4.0 in [10.2 cm]

Hoogte product

0.9 in [22.0 mm]

Gewicht product

2.6 oz [73.0 g]

Package Length

6.5 in [16.5 cm]

Package Width

5.5 in [14.0 cm]

Package Height

1.5 in [38.0 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

6.7 oz [190.0 g]

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinf
ormatie

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

Dubbele 2,5 inch montagesteun
Schijfmontageschroefset
Platte schroeven en onderlegringen (onderste schijf)
M3x5mm schroeven (bovenste schijf)
6-32 schroeven (montage behuizing)
SATA DATA-kabels
SATA-voeding Y-kabel
verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

